
 

VERSTVA IN ETIKA I, II, III 
 

7. - 9. RAZRED  

ENOLETNI PREDMET/ 

TRILETNI 

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNO PODROČJE 

 

OPIS PREDMETA 

Izbirni predmet je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda. Je trileten predmet, ki ga učenec ima možnost 

izbrati tudi za eno leto ali dve, saj so vsebine razdeljene v tri zaokrožene celote. Obvezni izbirni predmet 

VERSTVA IN ETIKA nudi učencem možnost, da razširijo/dopolnijo, diferencirajo in problematizirajo znanje, 

ki ga o verstvih in etiki dobijo pri obveznih predmetih.  

V sedanjem času prihaja do vedno bolj intenzivnih stikov med različnimi kulturami in svetovi. Verstva 

postajajo vedno bolj del naše vsakdanjosti in je njihovo poznavanje bistveno za razumevanje sodobnega 

sveta. Tematika s področja verstev in etike vključuje raznovrstne vzorce razmišljanja, pravila, običaje. 

Znanje s tega področja je koristno in potrebno za pridobitev splošne izobrazbe in prispeva k boljšemu 

poznavanju lastne tradicije in kulture. Predmet je razdeljen na tri večje tematske sklope. Najprej se 

obravnavajo temeljni pojmi o nastanku religij in svet velikih svetovnih religij (krščanstvo, islam, budizem, 

hinduizem, judovstvo), ki nas obdaja in s katerimi se vsakodnevno soočamo preko vzornikov in ob iskanju 

lastne identitete. Nato se poglobimo v religije s spoznavanjem njihovega obredja, simbolizma in odnosa 

do drugih skupnosti, kjer se kaže njihov vrednotni in etični sistem. Nazadnje postane glavna usmeritev 

obravnavanje krščanstva, njegovih virov in smeri s poudarkom na katoliški veri v slovenskem prostoru. V 

ospredju je oblikovanje odgovorne osebe, ki je v demokratični družbi sposobna kritičnega presojanja 

vrednot, ter pripravljena na dialog. 
 

CILJI PREDMETA 

Učenci:  

 pridobivajo znanja o religijah in njihovih značilnostih;  

 spoznavajo vloge verstev pri oblikovanju različnih civilizacij, posebej krščanstva pri razvoju 
evropske kulture in oblikovanju slovenskega naroda;  

 se usposabljajo za kritičen odnos do negativnih pojavov v zvezi z religijo in religijami (npr. 
nespoštovanje enakopravnosti pripadnikov različnih religij, nestrpnost, fanatizem);  

 razvijajo sposobnosti razumeti druge ljudi, z njimi sodelovati, biti solidaren in pripravljen 
sporazumno reševati konflikte  

 se seznanjajo s temeljnimi vidiki/sestavinami verstev: religiozna skupnost, rituali, simboli, 
religiozno doživetje; 

 



2 

 


